
 نوینا تدمیر الكفر

 مدد . واآلخرین األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ
 ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا

 . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  الحقاني،

 ھناك ھؤالء "؟كیف حالھم ؟ ھناك خواناإل كانكیف  " یسألون اإلخوان.  وسارت على ما یرام جیدة رحلة تكان الحمد �
تلك  .كلھا  في رحالتنا أي شيء سیئ لم نر.  ونناس جمیل كنا مع.  الجمال كل هللا أظھر. را � شك نالق . أیضا ونیسأل
كل و وسائل لدیھم منكل ما  یفعلون.  بالكامل اإلسالم ضد الناس إثارة یریدون،  خاصة في ھذه األیام.  الكفر أراضي ھي

 . هللا فضل ھو اھذ.  أي شيء آخرال و لاجمال یظھر،  أراد هللا ولكن إذا.  إزعاج

توجھ  واآلخر،  سبیل هللا على ذھب واحد.  طریق آخر على واآلخر، طریق  علىكان  واحد . مكان ما الى اذھب صدیقان
.  في كل مكان ك صالحونكان ھنا " أجاب؟" التي قمت بزیارتھا األماكن تجدوكیف " ،ھم احد سئل . أخرى نواحي إلى
 الهللا ".  أرید أن أفعلھ كل شيء فعلت.  ما أردت ھو بالضبط. نفسي  یناسب مكان" ھذا  قال اآلخر ". الصالحین مع كنا

.  السالمعلیھ براھیم إل ردومن  إلى سریر النار حول ما، تماما مثل لجمیعل ذلكفعل  قادر على هللا . من ھذا النوع یجعلنا
 . هللا لطفب الصالحینجتمع مع ت،  هللا یحفظكعندما ،  النار داخل حتى لو كنت

 . مقعد الشیطانتماما  ، مكان یسمى باریس قلب الكفر . على وجھ الخصوصللكفار  عظیمةأراضي ثالث في تجولنا 
 . مھما كان أنحاء العالم في جمیع ھتسلطن. ثم أعلن الشیطان 1789. حدثت الثورة الفرنسیة ھناك في  ھناك همركزو

ا ألقیت في سلة ھ، جمیع ھناك والتربیة، مھما كانت التقالید  مقدسة ، مھما كانت األشیاء المقدسة ھناكیاء أش ھناك من
 ون، كان الناس حائر . في ذلك الوقت ، أعلن مملكتھ في جمیع أنحاء وفي كل جزء من أجزاء العالم . بعد ذلك المھمالت

 . إلى باریس سیتوجھون حتى بین العثمانیین

 والوحو مجانینالناس  وا. جعل الناس إلرباكھنا إلى  ونمن الشیطان ویعود سیتعلمون.  تدمیر اإلسالم من ھناك ونحاولی
یتحدثون باستمرار عن . س تدمیر أخالق الناس واحاول،  . عندما لم یكن ذلك ا إلى بحیرة من الدمنالمناطق المحیطة ب

 المزید منكلما كان لدیك ،  أخالق كلما كنت بدون.  . ال شيء آخر أن تكون غیر أخالقي ھيالحریة بقصدوه  . ما الحریة
 . بعد ذلكالتي خرجت . كل ما ھناك ھو مثل الشیوعیة والفاشیة اً كثیر هووقدسالذین آمنوا با�  ینمھذبال ظلموا.  الحریة

أعلى هللا تعالى درجاتھ  شیخنا وبركة بمدد ذھبنا . إلى ھناك ھذه المرةأننا ذھبنا  هللاإنھا حكمة . الكفر  قلب يھ باریس
.  قلوبھمفي  إن شاء هللا نضربھم،  بركاتھمب . أیضا ھذه النیة، لدینا  إن شاء هللا ." الكفر تدمیر نویت " كان یقول.  دائما

في  ثورةال شيء مثل لیس ھناك.  هللا كلمة رفعسن،  إن شاء هللا!"  شیطانیة ثورةھذه الثورة ھي " ، قلنا باریس من قلب
 . أكثر من ذلك حتى دمروه قدو،  الوھابیة الثورة ونیدع آخرونوجاء  . الثورة ندعیم محیطدمروا ال جیراننا.  اإلسالم

إلى  هللا.  البنادقمدافع ولل لسنا بحاجة،  هللا إن شاء. الكفر تدمیرنوینا ،  الشیخ موالنا كما قال.  اإلسالم كلمةإعالن نوینا 
 أخرجوھمالذین الرجال ما یریدون و. ونتمنیو ما یریدون ھمعطینلن ،  لقوللذا ھ.  هللا یدب كل شيء.  معنا إن هللا نا ،جانب

 ھناك الكثیر من الناس ولكن.  الشیطان ثورة من،  من ھناكقد تغذوا  الجماعةالسنة و أھل خارج جمیع الناس.  مثلھم
 . من ھناك جمیعھم خرجوا،  البیت أھل ال یحترمونالذین و،  الصحابة ال یحترمون،  نبینا الذین ال یحترمون

 أبدا ھناك حاجةلیس .  هللا مع مھ األدب اھذ أولئك الذین لدیھم.  الجماعةو السنة أھل وتربیة أدب فيموجودة  الطاعة
موجھ في الوقت ذاتھ  السالح،  بأعیننا نشھد نحن.  المسلمین سالحھم نحو توجھقد  السالح الذین رفعوا.  السالح لرفع
ال هللا  إذا لم یشأ،  یؤذي أن هللالم یرد  إذا. ون ریدی بقدر ما واشیری أن ھمیمكن . من كال الجانبین المسلمین الحقیقییننحو 

،  وسطھم إلى ذھبنا. أي ضرر یأتي لن ونریدی بقدر ما واحاولیأن  ھم، یمكن النار وسط حتى لو كان في . شيءیحدث أي 
 . بعون هللاهللا و بقدرة

 میراأل ھو ھذا الرجل اآلن . الثورة الفرنسیة وقعت ھناك عندما الملك أعدموا وكانوا قد . شخص ھناك ھ كانأن هللا حكمة
 شرور نع تحدثال بعد.  جدا وكان سعیدا وافق،  ذكرت ھذا عندما. حضرأنھ كما .  ملكیكون المرشح ل وھو . ھناك



 ھو أیضا، وھذا الشخص  كانھذا الم مالكو مھ العثمانیین تماما مثل.  وشكرنا ناھنأ،  بضع مرات، دعا  الثورة الفرنسیة
 ونأتی إن شاء هللا.  العائلة المالكة علم قدم لنا،  من المودة كبادرة . أیضا اإلسالم قریب جدا من وھو . ذلك المكان مالك
 . بالدھشةالعالم  ویصیبوا اإلسالم إلى أیضا

 ، اللحىب ونیتجول،  ، كما تعلمون لنا إخوان كأنھم.  كلمة سیئةب تلفظ ال أحد.  شخصا سیئا نلتق لم ، ناذھب أینما، ا � شكر
،  كثیرا واصرخی ال، و قلیال ینھادئ واكونیأن  ملھ قولنكان علینا أن . ذلك مثل ووا بالتكبیر مقا.  ، وما شابھ ذلكالجبة 

 األرضأھل  جاء.  الحالة الذھنیة حتى في تلك أي شيء مرة أخرى لم یقولوا،  الحمد �.  الناس إلزعاج وال داعي
 للمسلمین،  اإلسالمھل ال ھي الفائدة،  من اآلن فصاعدا.  الشیطان حكم لقد مر.  كیف كنا نفعل سألونا.  ناواستقبلو

، یشاكسون لألشخاص الذین  یسل.  هللا الذین یحبھم الرحماء المسلمینو،  المزاج، وحسن اء طفلل الفائدة. الحقیقیین 
 . المسلمین على البنادق رفع الذي،  نومسلم، من المفترض أنھم  الدم ونسفكی

أولئك  . الدعاء على واوحصل، یھم عل قرأت ، الكثیر من الناس جاء الدعاء . طلبواأنھم  حتى.  عندما رأونا الھدوء واوجد
ً  قالوا . جدا ركث واكان ینمسلم حواأصب الذین ً مسلم أصبح ستة وستین شخصا  .حسبوھم  ھناك الموجودون . اعد لم أكن.  ا
عندما  " ، ھم یقولونإن.  عاما ثمانیة عشرمنذ  ھناكالى  قام برحلة.  الشیخ موالنا إنھا بركة.  إن شاء هللا أعدادھم یزیدهللا 

آخذة في . أعدادھم " ناعلی صغیرة أصبحت اآلن . صغیرة أعدادنا وكانت.  بالنسبة لنا كبیرة الزاویة تكان ،ھا اشترینا
 . الرجالالنساء و،  والمسنین الشباب : الكثیر من المسلمین ھناك،  اآلن . االزدیاد

 طالما معك هللا ، ولكن ترید اذھب إلى أي مكان.  ترید الذھاب إلى أي مكان ، یمكنك ذلك بعد.  هللا مع أن تكون مھم ھوال
 ینسیئالالناس  یرسل لك ثم هللا.  سیئ بأنھكل مكان  رىست، ك فی سوء نیة إذا كان ھناك. لك داخفي  سیئة لیس ھناك نیة

 . والناس ھناك لك كون فائدةتس .صافیة  نیةب ذھبا،  ذھبت أینما. �  صافیا كن . كن مع هللا. لنفسك  كعقاب

 سكانال، حیث أن  ھناك ھناك حاجة،  بالطبع.  اآلن كأئمةأطفالھم  یربون) األندلس، (إسبانیا ھناك سكانال،  ما شاء هللا
البالد  واحكم ھناك المسلمون.  جمیلةأماكن  هللا أعطاھممثمرة. و أكثر فائدة إنھا،  أنفسھم من بین واكونیعندما  .یزدادون 

 .للخیر ھاولم یستخدمو،  سبیل هللا في تلیس ثرواتھم وكانت. أصبحوا أغنیاء  عندما فسدوا ثم ةسن ستمائة -خمسمائة  لمدة
عندما  ؟" أكثر من ذلك نفسي إرضاء كیف یمكنني ؟ أفضل أعیش أن نيیمكن "كیف ینقائل وكانوا یعیشون الشیطانضلھم 

واحدا تلو  طردوھم . صغیرة دول واأصبح لقد.  دویالت صغیرة إلى عدة وانقسما،  دولة واحدة واكان ، اصبحوا ھكذا
لم یكن من  .دونھم طریس وإال واأن یعیش نومسلم انھم لذین یقولونل واسمحی لم.  الكثیر من المعاناة رأوا ثم.  اآلخر

 جمیعا ھربوا.  هللا یقول أحد م یبقل حیثقسوة ب تصرف ھناك األساقفةرئیس  حتى . لفترة أطول لعیشا لھم الممكن
 . ھناك من واوانسحب

هللا ینزل ،  استبداد عندما یكون ھناك ولكن . مكانال جوھرة ت، كان وبعبارة أخرى.  دولة في العالم أغنى تكاناألندلس 
 وھذا أیضا.  في ذلك أیضا حكمة وھذا لھ.  أفقر مكان ولكنھا أصبحت أوروبا في مكان أكبرھي  مرة أخرى اآلن.  كارثة
،  ال یظلم الذي الكافر تركی قد هللا.  ظلم أكبر الكفر . العواقب عاني منست،  یھم من أنت، ال ظلمت إذا .  لإلنسانیة درسا
 . تماما مظلومین) األندلس فيالمسیحیین ( ھؤالءولكن 

ذات . م فرة منھالو وجل أزال هللا عزھذا السبب ل. الیھا  ذھبواالتي ماكن األكثیر من الناس في ال واقتل،  في نفس الطریق
. في  لم یشاھد كثیرا في البلدان المسیحیة األخرىھذا .  ، أصبحوا أفقر مكان في العالم أغنى مكان في العالم واكانمرة 

لكنھم و. یغادرواھناك ولم  وان ولكن المسلمین بقودخل المسیحی،  ، مثل البلقان وھنا وھناك نوالمسیحی أماكن أخرى دخل
شھداء أحفاد ال،  . إن شاء هللا من اآلن فصاعدا بذلك حتى اآلن غیر مدركینأیضا  إنھم .ا واحد وا[في اسبانیا] لم یترك

، واستمرار  . أصبح معظمھم من المسیحیینون موتتأو  ینمسیحی وا. قالوا لھم إما أن تصبحھناك والمظلومین یعیشون 
. ومن شأن ذلك أن  إلى طریق الحق ونحفاد یعوداأل،  . إن شاء هللام ، فقد تم محوھ في النھایة . عبادة في السربالبعض ال
. إن  واإلرادة اإلستعدادھناك الكثیر من  ال یزال.  یمكن أن تأتي إال ھناك بھذه الطریقة البركة.  صبح نعمة لھذا المكانی

، وقد  كنائس اآلن. أصبحت جمیع المساجد  بشرى موالنا الشیخكون ست. وتلك المساجد  شاء هللاإن تغییر ال، سیتم  شاء هللا
 . جد مرة أخرى في غضون دقیقة ، إن شاء هللاامس الى وا جمیعایرغیت، یمكن أن  . إذا أراد هللا تم وضع األجراس



 حموا نوالعثمانی،  اإلسالم خلیفةك.  ھنا الخلفاء أنظار أننا تحت ألف مرة هللا كما نشكر.  الشیطان من شرور یحفظناهللا 
.  سبیل هللالمسلمین في الدین و یحمي، وكالھما  البشرى، وأعطى  كما قال النبي،  حقا.  ھؤالء المسلمونو المناطق ھذه

 دمائھمب رجلمن ال مالیینال فدى.  الكفر أمام ھذا أیضا تلك الشعوب، وقفت  الشماليالقطب  حتى على طول الطریق
للكفار  أعداء واأصبح م، لكنھ بعضھم البعضل أعداء والم یصبحو سفلاأل نفوسھم في وضعوا.  اإلسالم للحفاظ على

 جنبا إلى جنب مع واصبحوا بعضھم البعضل أعداء اصبحوا اسبانیا]مسلمي [،  على الجانب اآلخر ثمومن .  مباشرة
 ین .بائساصبحوا  الناسو تھممعاقب تمت،  بعد ذلك فقط . الكافرین

 وجل ال هللا عز یقول.  ھنا حكمة لذلك ھناك . الخلفاء مالیھا بوصفھ واؤجا .حتى  الخلیفةب ونقبلی ال . ثانیة مسألة ھناك
،  من اآلن فصاعدا. م تم القضاء علیھ لذلك عن السیطرة خارج ھذا المكان وكان. متوحشا  عبدال یصبح حتى العقاب یأتي

 . ومن هللا التوفیق . إن شاء هللا ونیأتس ونظافة أكثر جماال أشخاص

 الفاتحة .
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